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Abstract 
In the world today there are 842 million people hungry, which corresponds to the population 
of the US, Japan and Europe combined. The reason for their hunger is not lack of food, 
according to the UN, there are enough resources in the world for everyone to be satisfied. The 
majority of the hungry live in developing countries; in rural or slum areas and its mainly 
women and children.1 In order to among other things, to correct this untenable situation the 
Millennium Development Goals were created. Foreign aid would solve the victim's problems, 
but few issues are so controversial as foreign aid. Where does the money go? Do they make 
any difference to the individuals? What distinguishes a functioning foreign aid? 

The aim is to try to locate the factors leading to a successful assistance. This has been 
developed through a qualitative comparative case study. The selected organizations has been 
compered to the established theories in the field, these are mostly based on William Easterly 
and Jeffrey Sachs. The work focuses on ActionAid and The Hunger Project's work in Ghana 
with emphasis on implementation. 

One of the conclusions we have made in this paper is that there need to be good 
communication between the organizations and the local population. If those who live in the 
community do not recognize the problems or if the solution is not designed to fit the local 
conditions, then it will not be a long-term change. It is also important that all groups in the 
society are involved in the work process and especially the marginalized groups that usually 
consist of women and children. This work can be seen as a first step to locating aid 
organizations' success factors, but also illustrates common problems with foreign aid. 
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1 FN:s livsmedelsprogram, "Frågor om hunger", wtp.org, 2015. Hämtad 22-05-2015     
Från: http://sv.wfp.org/hunger/fr%C3%A5gor-om-hunger 	  
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1. Inledning 
År 2000 skrev 147 av världens länder under på att arbeta mot fattigdom i världen genom åtta 
så kallade millenniemål.2 Fem år senare antas en ny överenskommelse mellan majoriteten av 
alla givar- och mottagarländer under namnet Parisdeklarationen3, där syftet är att effektivisera 
allt bistånd och dess uppföljning. Det fastslogs även att bistånd ska styras av mottagarnas 
behov. Sverige förmedlade nästan 30 miljarder kronor i bistånd år 2014 varav 23,6 % kom 
från enskilda organisationer och civilsamhället.4 Sverige står alltså för flera privata 
biståndsorganisationer som hjälper utvecklingsländer runt om i världen.  

Vi har tagit del av International Development and Global Politics: History, Theory and 
Practices av författaren och tillika forskaren David Williams. I boken skriver Williams om 
hur tiden har visat att biståndsarbete måste implementeras med långsiktighet i åtanke. Som 
exempel nämns de första biståndsprojekten i Ghana, där det skulle byggas infrastruktur och 
dammar. Dessa projekt levererade sedan inte vad som utlovades då man hade byggt för 
kortsiktigt.  Fokus borde istället vara att hjälpa mottagarländer få igång en ekonomisk 
utveckling och hjälpa dem att se över dess styrning.5 Med det i åtanke skapades en nyfikenhet 
hos oss om vad som egentligen ligger bakom ett framgångsrikt arbete hos en 
hjälporganisation, och hur går arbetet till för att uppnå ett effektivt bistånd? Det är 
utgångsfrågorna vi ställer oss med förhoppningen att det finns några tydliga faktorer som är 
avgörande, och dessa kan identifieras genom jämförelse av organisationerna ActionAid och 
Hungerprojektet. Ingen kan undvika att människor världen över arbetar för att uppnå 
millenniemålen men vilka aktioner är mest framgångsrika utifrån en jämförande fallstudie 
mellan dessa två organisationer.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med arbetet är att lokalisera och utforska vilka de avgörande faktorerna är som leder 
till att visst bistånd blir mer framgångsrikt än andra typer av bistånd. För att ringa in dessa 
mekanismer kommer arbetet baseras på en jämförelse mellan två biståndsorganisationer. 
Dessa kommer jämföras med varandra för att se vad de har gemensamt samt vad som skiljer 
dem åt, med förhoppning att försöka hitta en eller flera framgångsfaktorer. Arbetet kommer 
även att ha ett fokus på kvinnor som en viktig del i arbetet av att bekämpa fattigdom. För att 
få fram dessa faktorer kommer arbetet stödjas på en studie utifrån intervjumaterial, tidigare 
forskning och litteratur som sedan kompletteras med en analys och slutsats. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2UNDP, FN:s utvecklingsprogram. "Millenniemålen är världens löfte till de fattiga", millenniemalen.nu. Hämtad: 19-04-
2015 Från: http://www.millenniemalen.nu/malen-2/ 
3 Sida, "Så arbetar vi - Internationellt samarbete" sida.se. Uppdaterad: 09-06-2009  Hämtad: 19-04-2015  
Från: http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Internationellt-samarbete-/  
4Sida, "Sveriges bistånd till världen via enskilda organisationer och civila samhället", openaid.se. Hämtad 18-04-2015  Från: 
http://www.openaid.se/sv/aid/sweden/world/non-governmental-organisations-ngos-and-civil-society/2014/  
5 Williams David. International Development and Global Politics: History, Theory and Practices. Routledge, 2012 s. 75 och 
174 	  
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Frågeställning 

1. Vilka skillnader går att identifiera mellan Hungerprojektet och ActionAid? 

a) Hur går organisationernas implementering till? 

b) Hur ser organisationerna på̊ sig själva och sin roll, vad tycker de själva att deras 
arbete får för effekter? 

2.  Anser organisationerna att de har stött på några av de problem, som de etablerade 
teorierna har presenterat?  
 

1.2 Centrala begrepp och definitioner  
Vi har valt att basera våra definitioner av återkommande begrepp i uppsatsen genom att utgå 
ifrån Nationalencyklopedin. Därefter klargör vi vilken tolkning vi har använt oss av om det 
finns mer än en definition. 

Bistånd: "/.../överföring av resurser till fattiga länder på förmånliga villkor med syftet att 
bidra till utveckling."6  Motivet till denna överföring varierar, detsamma som vilka 
motprestationskrav som ställs.7 

Biståndsorganisation: En organisation som statligt eller privat samlar och/eller distribuerar 
resurser från ett eller fler länder till ett annat land. I denna uppsats fokuserar vi på privata 
biståndsorganisationer, som både samlar in och sedan skickar vidare resurserna till utvalda 
program, som finns inom organisationen.  

Epicenterstrategi: Detta är en strategi som används av Hungerprojektet i olika delar av 
Afrika, bland annat i Ghana. Där invånarna på plats skall börja med att bygga en 
epicenterbyggnad, som skall komma att innehålla ett flertal viktiga samhällsfunktioner, så 
som sjukvård och utbildning inom jordbruk och ekonomi. Där det även finns möjlighet att ta 
mikrolån.8 

Fattigdom: "Fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg. Fattigdom kan definieras i 
tillgång till materiella resurser och formuleras i absoluta tal som överlevnad och 
grundläggande behov."9  Fattigdom kan även definieras efter vad som anses "normalt" i ett 
samhälle, då fattigdom kan se olika ut beroende på kontexten.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Odén Bertil, "Biståndspolitik", ne.se. Hämtad: 07-05-2015 Från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bist%C3%A5ndspolitik  
7 Ibid 
8 Hungerprojektet, "Epicenterstrategin – ett samhällscenter för självförsörjning", hungerprojektet.se. Hämtad: 19-04-2015 
Från: http://hungerprojektet.se/vad-vi-gor/hur-vi-gor-det/epicenter/	  
9 Petersson Jan, "Fattigdom", ne.se.  Hämtad: 07-05-2015  
Från: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fattigdom 
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Hunger: "Hunger - drivkraft som styr behovet att inta föda"10. Denna term används även av 
hjälporganisationer för att beteckna undernäring, vilket uppstår när ett flertal människor 
under en längre period har varit utan nödvändig näring.11 Enligt FN skall detta inte blandas 
ihop med svält, svält sker plötsligt, vid t.ex. naturkatastrofer. Hunger är ett stadie där det inte 
är brist på mat, utan det fattas resurser att äta sig mätt, vilket leder till undernäring.12 

Mikrolån: "Små lån som lämnas till fattiga människor utan krav på formell säkerhet."13  
Dessa lån skall användas till att starta upp egna företag, som skall leda till ökad livskvalité för 
familjen och på sikt skall lånet kunna betalas tillbaka med en minimal ränta.14     

 

1.3 Val av fall 
För att göra vår studie genomförbar, var vi tvungna att avgränsa oss. Vi började med att söka 
efter två organisationer med kriterierna att de skulle vara internationella organisationer med 
kontor i Sverige. De skulle gärna ha varit aktiva i mer än 15 år då vi hoppades att man 
därmed tagit del av resultat. Förändringsarbete och påverkan tar tid, vi ville därför använda 
oss av organisationer med större erfarenhet. En ytterligare faktor för vårt val av organisation 
var att de skulle ha en tydlig fokusering på kvinnor och deras rättigheter. Motiveringen till det 
är att kvinnor ofta är en marginaliserad grupp och vi fann denna aspekt av intresse för 
studien. Det slutade med att Hungerprojektet och ActionAid var de två organisationer som 
uppfyllde dessa kriterier och vi fann dessa två önskvärda att basera vår studie på. Vi hade på 
förhand beslutat att området vi ville fokusera på var Afrika, där båda organisationerna hade 
varit aktiva under en längre period. De länder där båda organisationerna har varit aktiva är: 
Ghana, Uganda, Malawi, Senegal och Etiopien. Utifrån detta gjorde vi valet att enbart 
fokusera på Ghana. Motiveringen till detta är att Ghana är ett land där båda organisationerna 
har varit aktiva under längst period och därmed borde man ha tagit del av resultat.  

 

1.3.1 Hungerprojektet 
Hungerprojektet bildades år 1977 i USA. Det globala huvudkontoret är fortfarande placerat i 
New York, där deras aktiviteter, information och finansiella medel samordnas. 
Hungerprojektet Sverige startades 1984 och utgår ifrån Malmö. 15 De är en stiftelse och är 
därmed en egen organisation på det sättet att de bedriver egna informationskampanjer om 
Hungerprojektet och belyser fattigdom. De bedriver dock inga egna projekt eller avgör vilka 
länder som skall bli programländer, då alla strategiska beslut styrs ifrån USA.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Rössner Stephan, "Hunger", ne.se. Hämtad: 07-05-2015 Från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hunger 
11 Ibid 
12 FN:s livsmedelsprogram, "what is hunger?", wtp.org. Hämtad: 07-05-2015 Från: https://www.wfp.org/hunger/what-is  
13 Gleisner Ann-Sophie, "Mikrolån", ne.se. Hämtad: 08-05-2015 Från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mikrol%C3%A5n  
14 Ibid 
15 Hungerprojektet "Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring" hungerprojektet.se. Hämtad: 19-04-
2015 Från: http://hungerprojektet.se/om-hungerprojektet/kort-om-oss/  
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Organisationen finns i 22 länder, varav 12 länder är "programländer" de resterande länderna 
är främst insamlingsländer. De lokala kontoren för över pengar själva till de programländer 
som de väljer ut att samarbeta med.16 

Hungerprojektets vision är att utrota hunger och fattigdom i världen, detta vill de göra genom 
att satsa på lokala projekt för att väcka entreprenörsanda. De ställer en del krav på länder som 
de bedriver programverksamhet i; mottagarländerna måste vara någorlunda demokratiska och 
stabila. Hungerprojektet måste även bli inbjuden av mottagarländernas regeringar, detta för 
att regeringarna ska veta att de är aktiva där och inte motarbeta dem. Hungerprojektet är en 
ideell organisation och även politiskt obunden.17 De ser ökad jämställdhet som en viktig 
komponent för att bekämpa hunger och fattigdom, därför är även flera av deras projekt 
kvinnocentrerade. Till exempel satsar organisationen på ökad jämställdhet genom finansiell 
hjälp i form av mikrofinansprogram eller projekt som främjar kvinnligt ledarskap.18 

Hungerprojektet har varit aktivt i Ghana sedan år 1995 där de först började på en mindre 
skala för att sedan mellan åren 2004-2009 expandera och verka i större skala.19 I samband 
med denna expandering inleddes ett samarbete med Ghana University. Detta för att utvärdera 
Hungerprojektets befintliga program för att se hur programmen påverkar och deras 
utveckling. År 2006 startades det första epicentret, vilket blev den första storskaliga 
satsningen i Ghana.20 Syftet med dessa center är att ge tillgång till sjukvård, banktjänster, 
matförråd och förskola eller bibliotek. Dessa skall enbart drivas av lokalanställda från 
området som epicentret skall verka i, fokus skall ligga på hjälp till självhjälp.21 Idag finns det 
49 epicenter i Ghana. Parallellt med detta finns Women’s Empowerment Program som 
grundades i Ghana. Detta program skall hjälpa kvinnor att ta en ledande roll, inte bara i 
hushållet utan även i samhället som stort. De deltar i workshops som fokuserar på 
familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. Det är 
sedan tänkt att de kvinnorna som har deltagit skall fortsätta att utbilda andra kvinnor.22  
 

1.3.2 ActionAid  
ActionAid är en internationell religiös- och partipolitiskt obunden organisation som 
grundandes år 1972 i Storbritannien. Idag har ActionAid hunnit sprida sig till 45 länder och 
de arbetar mot gemensamma mål utifrån lokala behov och förutsättningar.23 Den svenska 
organisationen startades upp år 2006.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Ströman Hoas Ellen, Projektledare och fundraiser Hungerprojektet, telefonsamtal 23 april 2015. 
17 Hungerprojektet "Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring" hungerprojektet.se. Hämtad: 19-04-
2015 Från: http://hungerprojektet.se/om-hungerprojektet/kort-om-oss/  
18 Hungerprojektet "Varför jobbar vi med kvinnors ledarskap?" Hungerprojektet.se Hämtad: 20-04-2015 Från: 
http://hungerprojektet.se/vad-vi-gor/hur-vi-gor-det/kvinnors-ledarskap/ 
19 Hungerprojektet, "Ghana", hungerprojektet.se. Hämtad 20-04-2015 Från: http://hungerprojektet.se/vad-vi- gor/har-finns-
vi/ghana/?gclid=CMOAuu_W8sQCFeLUcgodDqYA2A 
20 Hungerprojektet "Varför jobbar vi med kvinnors ledarskap?" Hungerprojektet.se   Hämtad: 20-04-2015 Från: 
http://hungerprojektet.se/vad-vi-gor/hur-vi-gor-det/kvinnors-ledarskap/ 
21 Ströman Hoas Ellen, intervju. 
22 Hungerprojektet, "Ghana", hungerprojektet.se. Hämtad 20-04-2015  Från: http://hungerprojektet.se/vad-vi-gor/har-finns-
vi/ghana/?gclid=CMOAuu_W8sQCFeLUcgodDqYA2A  
23 ActionAid, "ActionAid International Annual Report 2013" actionaid.se 2014. Hämtad: 18-04-2015 Från: 
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aai_annual_report_2013_stg7.pdf 
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Eftersom ActionAid har varit en aktiv biståndsorganisation sedan 1972 har de naturligt 
genomgått en intern förändring i form av arbetssätt och problemfokusering. Istället för att 
tidigare arbeta mer som en traditionell biståndsorganisation med klassisk "service delivery" 
som att ge fysiska produkter till att nu istället involvera ett rättighetsperspektiv i kombination 
med fysiska produkter.  

Man väljer att bygga för långvarig utveckling genom att involvera människor som i sin tur 
kan påverka landet i stort. ActionAid har därmed gått från att vara en väldigt traditionell 
biståndsorganisation till att nu vara en demokratisk nätverksfederation, med beslutsfattande 
på global nivå. ActionAid arbetar som en federation där vardera landsorganisation är 
självständig med egen budget osv. ActionAids olika organisationer har sedan olika 
samarbetspartners i de olika projektländerna. Det är därmed ingen anställd från till exempel 
ActionAid Sverige som arbetar på plats i Ghana.24 För att närma sig sina programländer 
flyttade organisationens samordningskontor år 2003 till Johannesburg.25 

I ActionAids samtliga program, projekt och kampanjer finns ett speciellt fokus på att hjälpa 
kvinnor och flickor. Anledningen till detta är att de utsätts mest för fattigdom och många 
saknar grundläggande rättigheter. Organisationen menar att jämställdhet och lika rättigheter 
är förutsättningar för långsiktig hållbar utveckling och fattigdomsavveckling. Olika typer av 
påverkans- och kampanjarbete tillhör en stor del av ActionAids arbete på lokal, nationell och 
internationell nivå. Detta för att kunna mobilisera och engagera människor runt om i världen 
att arbeta mot en rättvis värld fri från fattigdom.26  

ActionAid har varit verksamma i Ghana sedan tidigt 90-tal och har idag implementerat flera 
olika rättighetsprogram, så kallade "projektområden" runt om i landets olika distrikt. 
ActionAids ambition i Ghana är att tillmötesgå samhällets basbehov och samtidigt hjälpa 
folket med långsiktiga lösningar. Ett exempel på detta är att skapa politiskt medvetande och 
intresse hos landets medborgare, för att på så vis påverka och därmed främja de svaga och 
fattigas rättigheter. ActionAids stora investeringarna i Ghana går till utbildning för 
framförallt flickor och andra exkluderade grupper. Andra prioriteringar och insatser som 
genomförs i Ghana är byggnationer av vattendammar och förvaringsbanker av grödor under 
torrperioder. De hjälper även bönder på landsbygden att förstå vikten av självförsörjning och 
att handel är ett viktigt medel för att utveckla de utsattas situation.27  

 

 

 
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Isaksson Miriam, Insamlingschef ActionAid, telefonsamtal 4 maj 2015. 
25 ActionAid, "ActionAid International Annual Report 2013" actionaid.se 2014. Hämtad: 18-04-2015 Från: 
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/aai_annual_report_2013_stg7.pdf 
26 ActionAid, "Om ActionAid" actionaid.se. Hämtad 18-04-2015  Från: http://www.actionaid.se/om-actionaid    
27 ActioAid "About us" actionaid.org. Hämtad 18-04-2015  Från: http://www.actionaid.org/ghana/about-us  
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1.3.3 Ghana 
År 1957 blev Ghana första land i regionen att bli självständigt ifrån den förra kolonialmakten, 
Storbritannien. Landet styrdes in på 90-talet som en enpartistat, med ett fåtal militärkupper. 
År 1992 genomfördes det första valet, som enligt utländska observatörer ansågs ha 
genomförts på ett korrekt sätt. Ghana har sedan utvecklats till att bli en av dem mer stabila 
demokratierna i regionen. Det är inte tillåtet för de 
politiska partierna att vara religiöst, geografiskt eller 
etniskt baserade.28 Ghana är dessutom ett land som har 
varit relativt förskonat ifrån etniska konflikter.29  

Efter Nigeria är Ghana västra Afrikas största ekonomi 
och har under de senaste 10 åren haft en stabil tillväxt. 
Ekonomin är beroende av råvarupriser, då Ghana är en 
stor exportör av kakao, guld och olja.30 Trots den 
snabba tillväxten har Ghana ett stort budgetunderskott, på 49,4 % av BNP 2012. En viktig 
faktor till det stora budgetunderskottet är att den offentliga sektorns löner har höjts kraftigt de 
senaste åren.31 För att försöka få kontroll över budgetunderskottet ansökte Ghana 2014 om att 
få ekonomisk hjälp av IMF (International Monetary Fund) för en "ekonomisk 
strukturanpassning”. Dessa förhandlingar i februari 2015 ledde till att Ghana beviljades 940 
miljoner US dollar. Ghanas kliv från att ha varit ett låginkomstland till att bli ett 
medelinkomstland 2011 har gjort det svårare för landet att bli beviljade lån ifrån IMF och 

Världsbanken.32 

Trots att ekonomin har växt stabilt i landet är fattigdomen 
fortfarande utbredd. Det finns stora klyftor mellan den 
norra och den södra delen, där den norra är torrare, fattigare 
och mer glesbefolkad. De stora naturfyndigheterna finns i 
den södra delen och det är där som de största 
investeringarna görs. Det har inletts projekt för att försöka 
minska klyftan, men ojämlikheten finns fortfarande kvar.33 
Befolkningen som bor i den norra regionen får även sämre 
utbildning, så vid en eventuell flytt söderut leder detta till 
dåligt avlönade lågstatusjobb.34 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Källa bildrutor: Hungerprojektet, "Ghana", hungerprojektet.se. Hämtad 20-04-2015 Från: http://hungerprojektet.se/vad-vi- 
gor/har-finns- vi/ghana/?gclid=CMOAuu_W8sQCFeLUcgodDqYA2A 
28 Holmertz Gert "Politiskt system" landguiden.se. Uppdaterad: 13-07-2013 Hämtad: 19-04-2015 Från: 
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Ghana/Politiskt-System  
29 Holmertz Gert "Modern historia" landguiden.se. Uppdaterad: 13-07-2013  Hämtad: 19-04-2015 Från: 
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Ghana/Modern-Historia  
30 Ambassaden och konsulat Abuja "Ghana- en snabbt växande ekonomi med stort budgetunderskott" swedenabroad.com. 
Skriven: 29-04-2013 Hämtad 19-04-2015 Från: http://www.swedenabroad.com/sv-
SE/Ambassader/Abuja/Aktuellt/Rapporter/Ghana--en-snabbt-vaxande-ekonomi-med-stort-budgetunderskott--sys/ 
31 Ibid 
32 Holmertz Gert "Ekonomi" landguiden.se. Uppdaterad: 27-02-2015 Hämtad: 19-04-2015  Från: 
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Ghana/Ekonomi  
33 Ibid 
34 Holmertz Gert "Sociala förhållanden" landguiden.se. Uppdaterad: 30-08-2015 Hämtad: 19-04-2015 Från: 
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Ghana/Sociala-Forhallanden  
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Diskriminering är förbjuden enligt lag i Ghana och i städerna finns det välutbildade kvinnor 
på viktiga positioner inom både förvaltning och näringsliv. Dock är kraven hårda på kvinnor, 
då sedvänjor och sociala mönster gör att kvinnor är underordnade män. På landsbygden har 
kvinnor ofta ingen arvsrätt eller möjlighet att själv äga mark. Antalet kvinnor som dör i 
samband med graviditet är något lägre än genomsnittet i Afrika söder om Sahara, men hälso- 
och sjukvården har brist på resurser.  

Trots att det infördes en nationell sjukförsäkring år 2003, saknar fortfarande en stor del av 
befolkningen tillgång till sjukvård. Ghana har inte drabbats lika hårt av aidsepidemin som 
södra Afrika och situationen bedöms vara under kontroll. År 2009 beräknades 1,8 % av den 
vuxna befolkningen (15–49 år) vara hivsmittad.35 

 

1.4 Disposition  
Fortsättningsvis kommer uppsatsen innehålla en metod- och materialgenomgång där vi 
klargör arbetets tillvägagångssätt och genomför en kritisk granskning av dess material. Sedan 
följer ett teorikapitel där man finner en presentation av valda teoretiker följt av deras tidigare 
forskning och våra teoretiska utgångspunkter i ämnet. Syftet med detta är att ge läsaren en 
sammanfattad bild av biståndsdebatten från två olika perspektiv genom att introducera två 
motpoler. Sedermera innehåller följande kapitel det empiriska material som har samlats in om 
de båda fallen och disponeras utefter uppsatsens frågeställningar men avslutas med att 
sammanfatta de likheter och skillnader som upptäckts. Därefter följer en analys som avser att 
besvara arbetets syfte dvs. om det har lokaliserats några faktorer som organisationerna har 
gemensamt samt skiljer de båda åt. Avslutningsvis har arbetet en slutsatsdel, där betydelsen 
av analysen framförs; vad som är huvudfaktorerna för ett lyckat biståndsarbete samt en 
avslutande diskussion där man finner rekommendationer för fortsatt forskning.  

 

 

 

 

 

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Holmertz Gert "Sociala förhållanden" landguiden.se. Uppdaterad: 30-08-2015 Hämtad: 19-04-2015 Från: 
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Ghana/Sociala-Forhallanden	  
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2. Metod och material 

2.1 Kvalitativ jämförande fallstudie 
Det finns tidigare gjorda studier inom samma ämnesområde som vi har valt och det finns 
delvis med samma inriktning. Vårt valda ämne faller därmed inom ramen för 
inomvetenskapligt forskningsproblem, då den har en generell grund och skall fokusera på att 
bidra till redan befintlig forskning. Vi vill genom vårt arbete granska två organisationer 
utifrån ramen från tidigare forskning, detta för att lokalisera de faktorer som har gjort att 
biståndet har fått ett framgångsrikt resultat i våra valda fall. Arbetet fokuserar därmed på att 
hitta de mekanismerna som de båda organisationerna har gemensamt, där den avgörande 
geografiska aspekten är bortplockad då båda är aktiva inom samma land. 

Vi använder oss av en kvalitativ beskrivande studie,36 eftersom vi väljer att avgränsa oss till 
de publikationer som vi anser har varit mest relevanta inom området och granskar dessa mer 
noggrant. Det ämnesområde vi har valt, privat bistånd, är mest lämpat att genomföras som en 
kvalitativ studie, då vi inte planerar att resa ner på plats och själva samla in information. Vi 
blir därmed mer beroende av tidigare forskning inom ämnet och organisationernas egna 
insamlande information om pågående projekt. Genom besvarandet av våra valda 
frågeställningar är arbetet en beskrivande studie, därmed har vi gjort valet att ha 
frågeställningar baserade på: vad, hur och vilka.  

De texter vi har valt att fokusera på är The white man’s burden av William Easterly och The 
end of poverty av Jeffrey Sachs. Detta tillsammans med en jämförande fallstudie, baserar vi 
våra svar på frågeställningarna.37 Vi valde att utföra vår fallstudie enligt en ”mest-lika-
design”38 med två biståndsorganisationer som båda är verksamma inom samma geografiska 
område och som har liknande arbetsstruktur. Dessa organisationer ställer vi sedan mot 
etablerade teorier inom biståndsdebatten för att få fram hur de hanterar implementering eller 
om de känner igen sig i en beskriven problembild.  

 

2.1.1 Intervjumetod 
Vår intervjumetod är en informantundersökning, då vårt fokus ligger på organisationerna 
snarare än på själva intervjuobjekten som personer. För att besvara våra frågeställningar är 
det mer centralt att ställa frågorna ur ett “vittnes-perspektiv” istället från ett 
”undersökningsobjekts-perspektiv” som man gör i en respondentundersökning.39 Genom 
valet av en informantundersökning får vi även en större frihet att ändra på intervjuguiden 
mellan de olika intervjuerna då dessa svar kan ses som en källa som kan granskas ur ett 
källkritiskt perspektiv.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H och Wängnerud L. Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad. Upplaga 4:1, Norstedts Juridik, 2012 s.36  
37 Esaiasson m. fl.s.109  
38 Ibid 
39 Esaiasson m. fl. s. 227 
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Vid en respondentundersökning är man mer bunden till att guiden skall utformas likadant till 
alla intervjuobjekten och personens egen uppfattning och känslor är mer i fokus.40 

Då vi har valt en informantintervju ligger en stor vikt på centralitet, dvs. vi har letat efter 
personer som befinner sig centralt i organisationen och som har en bred kunskap om det 
faktiska arbetet på plats. Vi har även dragit nytta av dessa intervjutillfällen för att få tips på 
andra personer inom organisationerna som kan vara lämpliga intervjuobjekt, enligt den s.k. 
snöbollsurval.41 Intervjun utformades sedan till att bli en öppen samtalsintervju, där vi ville 
lämna utrymme åt oväntade svar. Intervjun blir därmed mer utformad som ett samtal, med 
möjlighet till återkoppling från oss, men även från intervjuobjektet.42  

På grund av tidspress och svårigheter att mötas på plats, bestämde vi att mestadels använda 
oss av telefonintervjuer. Tidseffektivt var detta det mest optimala för både oss och för våra 
valda intervjuobjekt. Endast en av intervjuerna skedde när vi var i samma rum detta var Bo 
Sjö som befann sig på Linköpings universitet. Samtliga intervjuobjekt gav oss lov att spela in 
deras svar på våra frågor, detta för att minska risken för senare misstolkningar. Vid senare 
uppkomna frågor har vi även följt upp via mejl.  

De olika intervjuerna har skilt sig åt när det kommer till vår intervjuguide. De två första 
intervjuerna hade liknande frågor och var baserade på samma intervjuguide. Vi märkte dock 
vid vår första intervju att det tog lång tid att ställa våra frågor och vi kortade därmed ner 
guiden till nästa intervju. Till intervju tre valde vi att helt göra om vår metodguide då denna 
inte hade samma syfte. De två första var fokuserande kring de två organisationerna medan 
den tredje handlade om uppföljning av bistånd och hur det utvärderas.  

 

2.2 Källkritik  
Vi har valt att göra en kortare presentation av våra källor, för att sedan granska dem enligt de 
fyra krav som Metodpraktikan ställer på statsvetenskapliga källor. Dessa är: Äkthet; att källan 
inte är förfalskad.43 Oberoende; finns det möjlighet att bekräfta historien, centralitet hos 
källan och har källan omedvetet varit vinklat åt något håll.44 Samtidighet; när skrevs texten 
och hur lång tid har gått från att händelsen skedde till att den skrevs ner?45 Tendens; detta 
gäller berättaren snarare än berättelsen, har personen en vinning av att vinkla sin historia åt 
ett eller ett annat håll? Vad kan berättaren få ut av att frisera sin historia alternativt svartmåla 
den?46 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Esaiasson m. fl. s. 228 
41 Esaiasson m. fl. s.258 
42 Esaiasson m. fl. s. 251 
43 Esaiasson m. fl. s. 282	  
44 Esaiasson m. fl. s. 283 
45 Esaiasson m. fl. s. 284-85 
46  Esaiasson m.fl. s. 285 
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2.2.1 Intervjuobjekt  
Ellen Hoas Ströman är projektledare och fundraiser för Hungerprojektet Sverige och hon 
arbetar på kontoret i Malmö. Hon har arbetat för Hungerprojektet i tre år. Anledningen till 
hennes engagemang för Hungerprojektet beskriver hon själv som att det är intressant att få 
kontakta företag och andra projektledare. Hungerprojektets värderingar är även något som 
hon stöttar. Exempel på värderingar som hon lyfter är deras arbete att stärka människor på 
gräsrotsnivå och att Hungerprojektet tror på människors förmåga att göra något åt sin egen 
situation. Hon är även nyligen hemkommen från en resa till Ghana.47 Som både projektledare 
och fundraiser, har hon en tydlig översikt på Hungerprojektets verksamhet i Sverige och är 
därmed enligt oss centralt placerad i organisationen. Eftersom hon nyligen varit i Ghana har 
hon även mer detaljerad information om vad Hungerprojektet utför där. Hennes 
faktabeskrivning av situationen går att bekräfta mot deras hemsida. Vi har tagit i beaktande 
att hennes skildring kan vara beroende, i det anseendet att hon skall beskriva sin arbetsgivares 
projektarbete. Trots det anser vi att detta är det närmaste andrahandsinformation vi kan samla 
in, då vi själva inte kan se projektens resultat med egna ögon. Att Ströman kom hem ifrån 
Ghana så sent som i augusti 2014 tyder på att hennes beskrivningar och information är 
uppdaterad och därmed uppfyller kravet för samtidighet. Som anställd på Hungerprojektet 
och dessutom projektledare, finns risk för tendens gentemot de projekt som drivs och dess 
effekter. Detta är gällande för alla organisationer man intervjuar anställda inom, och denna 
intervju är inget undantag. Trots det menar vi på att intervjun med Ströman som representant 
för Hungerprojektet har gett en bra överskådlig bild över deras arbete, både allmänt men 
framförallt i Ghana. 

Samuel Afrane, Hungerprojektets landschef i Ghana besökte under en fredag i maj Sverige 
och vi fick möjlighet att delta under en av Afranes föreläsningar vid Lunds Universitet. 
Samuel Afrane har arbetat för Hungerprojektet sedan 2012. Innan han fick huvudansvar för 
organisationens samtliga projekt i Ghana arbetade Afrane med att ha ett översiktligt ansvar 
över epicentren runt om i Ghana. Afrane har över 17 års erfarenhet av arbete med frågor 
rörande fattigdomsbekämpning, landsbygdsutveckling och planering för hållbar utveckling.48 
Det vi i inledningen ansåg som en bristfällighet med vårt arbete är det faktum att vi inte har 
haft möjlighet att få tillgång till en förstahandskälla eller besöka projekten i Ghana. Tack vare 
Afranes besök i Sverige kände vi att det var en tillgång för vårt arbete att lyssna till honom 
och hans erfarenheter av Hungerprojektets arbete på plats i Ghana. I och med Samuel Afranes 
erfarenheter av biståndsprojekt i Ghana och att han arbetar från Ghana anser vi han uppfyller 
kravet på samtidighet. Under föreläsningen fick vi även möjlighet att ställa en fråga som 
rörde vårt arbete och genom att jämföra svaret med den information vi tidigare hade och 
genom organisationens hemsida kunde vi säkerställa Afranes svar. Då Afrane är anställd hos  

Hungerprojektet finns en klar möjlighet för tendensiös information, vi tar det i beaktning 
samtidigt som vi värdesätter hans kunskap och den bildliga information han förmedlar om 
situationen i Ghana.49   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Ströman Hoas Ellen, intervju. 
48 Hungerprojektet "Samuel Afrane" thp.org. Hämtad:07-05-2015 Från: http://thp.org/staff/afrane/  
49 Afrane Samuel, Landschef Hungerprojektet Ghana, föreläsning 8 maj 2015. 
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Miriam Isaksson arbetar som insamlingschef för ActionAid Sverige och har varit anställd 
sedan 2012. Hon har även tidigare arbetat för Amnesty International där hon hade liknande 
arbetsuppgifter. ActionAid är enligt henne en relativt ny och spännande organisation i 
Sverige som arbetar med mänskliga rättigheter. Det är kombinationen av kampanjarbete och 
rent biståndsarbete på plats hon finner spännande med organisationen. Isaksson besökte 
Ghana så sent som en vecka innan vår intervju, detta gjorde att även om hon inte besatt 
detaljkunskaper om Ghana, kunde hon dela med sig om sina observationer från området.50 
Hon har övergripande information om organisationen och är centralt placerad. Hennes 
faktabeskrivning går att styrka genom fakta på deras hemsida men även från den 
internationella hemsidan. Precis som Ellen Hoas Ströman (Hungerprojektet) är Isaksson 
anställd hos organisationen som vi är intresserade av, vilket leder till en viss grad av beroende 
information. Trots detta ledde intervjun till en bredare förståelse för deras arbete. Då Isaksson 
precis besökt Ghana och som anställd, skulle vi säga att hon uppfyller kravet om samtidighet. 
Som insamlingschef för en organisation som är beroende av bidrag, kan det finnas risk för 
tendens.  

Bo Sjö är universitetslektor vid Linköpings Universitet och har tidigare varit 
biståndsutvärderare.51 Han har arbetat med att utvärdera bistånd i tre år, där han bland annat 
har studerat hur Sida och UD sköter sina uppdrag här i Sverige. Han har även åkt och 
granskat vissa projekt utomlands.52 Det är hans tidigare erfarenheter kring just 
biståndsutvärdering som vi efterfrågade, då vi ansåg det viktigt att ha åsikter från en person 
som praktiskt har arbetat med biståndsutvärdering. Detta för att kunna ställa hans erfarenheter 
mot våra egna tankar och teorier ifrån Sachs och Easterly. Eftersom vi inte har haft möjlighet 
att själva åka och se organisationers arbete på plats, använder vi Sjös generella kunskaper 
inom ämnet. Som tidigare utvärderare har han en central placering inom biståndsuppföljning, 
men det är inget som han längre arbetar med. Vi har försökt bekräfta hans uppfattning om 
bistånd genom att jämföra det med den bild som organisationerna har visat upp, samt de 
teorier som vi använder i arbetet. Som utvärderare bör man rimligtvis ha ett kritiskt 
förhållningssätt kring bistånd, vilket kan leda till ett omedvetet vinklande av 
biståndsutvärdering. Han arbetar som sagt inte längre med utvärdering men vi skulle ändå 
säga att han uppfyller samtidskravet, då han är insatt i ämnet och vi ville ha en allmän 
information om hur utvärderingsarbete går till. Vi skulle inte säga att Sjö är medvetet 
tendensiös åt något håll. 
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Isaksson Miriam, intervju. 
51 Hägg Göran "Bo Sjö" iei.liu.se Uppdaterad: 2013-03-19 Hämtad: 07-05-2015 
Från: https://www.iei.liu.se/nek/medarbetare/sjo-bo?l=sv  
52 Sjö Bo, Lektor vid Linköpings Universitet, personlig intervju 8 maj 2015  
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2.3 Reliabilitet 
Reliabilitet skall mäta eventuella slarvfel och mätningsfel etc.53 För vårt arbete har denna risk 
funnits i samband med våra intervjuer. Framförallt då dessa mestadels inte har skett på plats, 
utan via telefon. För att motverka detta har vi vid oklarheter skickat återkopplande frågor via 
mejl till våra kontaktpersoner. Vi anser därmed att vi har minimerat risken för mätningsfel. 

 

2.4 Validitet 
Enligt Metodpraktikan beskrivs validitet som att empiriskt undersöka det man teoretiskt 
påstår att man vill undersöka. Det skall även ta hänsyn till systematiska fel.54 Det vi vill mäta 
i detta arbete är vilka faktorer som kan leda till ett lyckat bistånd. Arbetet skall även ta upp de 
teoretiska aspekterna som finns kring bistånd och ställa dem mot de valda organisationerna. 
Genom att ha denna utgångspunkt i både litteratur och vid intervjuer, anser vi att vi uppfyller 
validitetskravet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Esaiasson  m.fl. s. 63 
54 Esaiasson m.fl. s. 57 
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3. Teori  
Teorin i detta arbete kommer att baseras på de två professorer som dominerar 
biståndsdebatten, William Easterly och Jeffrey Sachs. Easterly och Sachs är beskrivna som 
varandras motpoler i biståndsfrågor och de har i över åtta år argumenterat om vad som är 
effektivt bistånd.55 Easterly är professor vid New York University i ekonomi och arbetade 
tidigare för Världsbanken som research economist. Han har skrivit ett flertal böcker om 
bistånd där han har riktat skarp kritik mot hur väst dels misslyckats med sina försök att hjälpa 
resten av världen, men även hur västvärlden försöker använda biståndet som ett medel för att 
påverka länders styrning.56 Sachs är professor i bland annat hållbar utveckling och 
förvaltning vid Colombia University. Han är särskild rådgivare till FN:s generalsekreterare, 
både nuvarande Ban Ki-moon och hans företrädare Kofi Annan, med fokus på 
millenniemålen. Sachs är grundare och chefsstrateg till Millennium Promise Alliance och är 
projektchef för Millennium Villages.57 
 
Vi anser att båda lyfter fram relevant kritik mot bistånd och de brister som kan finnas i 
utförandet. De båda valda personerna är tendentiösa, men åt olika håll. Sachs arbetar med att 
sälja in bistånd hos FN och är därmed positivt inställd till bistånd som arbetsform. Medan 
Easterly som tidigare anställd hos Världsbanken, har en mer kritisk syn och anser att bistånd 
allt för sällan fungerar i praktiken. Easterly har skrivit boken The white man’s burden som är 
delvis skriven som ett svar till Sachs bok The end of poverty, vi skulle därmed argumentera 
för att de väger upp varandra. De båda böckerna är från år 2006 respektive 2005 och de kan 
anses vara betydande för den biståndsdebatt som förs idag.   
 

3.1 Tidigare forskning  
3.1.1 William Easterly  

Det saknas inte kritik mot hur västvärlden hanterar sin biståndspolitik och relationen till sina 
tidigare kolonialländer. Kritiken kan vara både att länder gör för mycket, samtidigt som andra 
menar att länderna gör för lite eller lägger resurser på felaktiga områden. En person som har 
varit tydlig i sin kritik mot västvärldens bistånd till övriga världen och som ser dess 
misslyckande, är William Easterly. Han har inom ämnet skrivit ett flertal böcker, bland andra 
The white man’s burden. I denna bok tar han upp de brister han ser i det befintliga 
biståndsarbetet och västvärldens felaktiga syn på sig själva som räddare av resten av världen. 
Västvärlden försöker på olika sätt påtvinga resten av världen ett system som passar deras 
världsbild, dels ekonomiskt med en privatiserad marknad men även genom att påverka deras 
styrelseskick, i form av olika interventioner.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Easterly William "Aid Amnesia" foreignpolicy.com Skriven: 23-01-2014  Hämtad: 18-04-2015  
Från:http://foreignpolicy.com/2014/01/23/aid-amnesia/  
56 Easterly William "The white man's burden" williameasterly.org Skriven 2006. Hämtad: 18-04-2015 Från: 
http://williameasterly.org/books/the-white-mans-burden/   
57 The Earth institute colombia universitet "Full bio: Jeffrey Sachs" earth.columbia.edu Hämtad: 22-04-2015   
Från:http://www.earth.columbia.edu/articles/view/1770  
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Enligt Easterly ligger det en stor skillnad i om arbetssätt baseras på idéer som kommer 
underifrån, eller om de planeras uppifrån. Detta illustreras i västvärldens misslyckande med 
att få ut billig medicin till behövande barn, men det finns inga problem med att få ut 
storsäljande böcker till barn i väst över en natt. Detta är för att biståndet anordnas av 
"Planerare" medan distributionen av böcker sköts av "Sökare". Planerare har stora ambitioner 
på vad de vill genomföra, men de får inte ut resultat. Ofta för att de inte behöver stå till svars 
inför de personer som påverkas av deras arbete. Sökare ser vad som behövs, hittar ett sätt som 
funkar och blir belönade av marknaden. Planerare däremot bestämmer vilka resurser som 
skall skickas, men ser sällan sina egna resultat. Därmed är inte sagt att alla marknader ska 
eller kan anpassas för sökare, de fattigaste har inte tillräckliga resurser för att motivera en 
fungerande marknad.58  
 
En anledning till att biståndsorganisationerna inte lyckas i en större utsträckning är enligt 
Easterly att de inte behöver stå till svars inför de behövande som hjälpen ska nå, utan mot de 
rika länderna som betalar. De rika ländernas regeringar står själva till svars inför sina väljare 
som lever långt ifrån den verklighet som de fattiga i mottagarländer lever i. Därmed kan stora 
planer med ”enkla” lösningar för utvecklingsländers problem lanseras, regeringar kan visa på 
att de gör något genom att satsa på dessa planer och biståndsorganisationerna kommer inte 
behöva stå till svars vid sina misslyckanden. Dessa storslagna planer misslyckas i princip 
alltid enligt Easterly, man kan inte som utomstående gå in i ett land med stora projekt som 
inte är förankrade hos befolkningen som skall leva med dem. Ett ytterligare problem är att 
biståndsorganisationerna utvärderar sina projekt själva, vilket leder till att de inte behöver stå 
till svars inför de individer som hjälpen ursprungligen är riktad till. Det gäller inte alla 
biståndsorganisationer men det gäller för de som Easterly diskuterar.59 
 
Easterlys exempel på detta är när ett antal vägar skulle byggas i Tanzania. Byggandet av 
vägarna gick så långsamt att de befintliga vägarna hann slitas ut fortare än de nya hann 
byggas. Eftersom de saker som behövdes dvs. vägar, blev ekonomisk bortprioriterade för 
saker som befolkningen inte frågade efter, byråkrater som anställdes för att övervaka arbetet 
på plats.60 Det skall illustrera problemen som uppstår när befolkningen själv inte får 
bestämma vart resurserna skall läggas, utan det sker uppifrån av planerare. Då blir återigen 
återkopplingen ett problem, de fattiga som är i behov av ett fungerande bistånd, har inte den 
ekonomiska eller politiska makten som behövs för att motivera en byråkrati att fungera.61 
 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Easterly William. The white man's burden. Oxford University press, 2006  s. 4-5 	  
59 Easterly s. 168-169  
60 Easterly s.145  
61 Easterly s. 147  
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3.1.2 Jeffrey Sachs  
Jeffrey Sachs lägger till skillnad från Easterly, ingen skuld på de afrikanska regeringarna. 
Han motsätter sig argumentet att ländernas problem beror på korruption eller dålig styrning, 
utan det är den geografiska aspekten man skall ta hänsyn till.62 Han drar en jämförelse mellan 
de asiatiska kustländerna och de afrikanska länderna som är belägna i mitten av kontinenten. 
För att visa på att de asiatiska länderna inte har en lägre korruptions nivå, eller är bättre 
skötta, utan skillnaden är just kust eller ingen kust. För att illustrera fattigdom, jämför han det 
med en stege, där olika länder har klättrat olika högt men de fattigaste står fortfarande kvar på 
marken.63 Med denna stegmetafor vill han belysa hur vissa länder är fast i fattigdom och hur 
svårt det är för dessa att själva ta sig ur denna fattigdomsspiral. Han tycker inte att väst på 
långa vägar har tagit sitt ansvar för att hjälpa dessa människor upp ur fattigdom, utan att det 
behövs mer resursfördelning.64 Trots detta motsätter han sig tanken att de rika västländerna 
har blivit rika på de fattiga ländernas bekostnad (mer än den resursstöld som skedde under 
kolonialtiden65) utan han menar på att skillnaden beror på senare teknisk utveckling. Där 
tillväxt har skett i olika takt och att det har varit till västs fördel, där allt började med 
industrialiseringen i Storbritannien som sedan spred sig till länder med liknade 
förutsättningar.66 Det var början på en globalisering, där Europa satte agendan.67 Han 
förklarar vidare genom att visa på viktiga historiska händelser som ledde till att den s.k. tredje 
världen kom att utropa självständighet ifrån den första och därmed ta avstånd från de 
teknologiska framsteg som skett. Inte innan 1990-tal skulle andra och tredje världen vilja vara 
en del av det internationella systemet igen, de hade då den dubbla bördan av att vara tungt 
skuldsatta och ha en ineffektiv industri.68 Dessa länder är nu för fattiga för att själva ta sig ur 
fattigdom.69  Han tar även upp problem med att utbildad personal försvinner från byar där de 
behövs, detta gäller främst sjukvårdspersonal. Ett problem som enligt honom kan lösas 
genom att man istället ger en kortare utbildning i att utföra enklare undersökningar, men 
personen får det svårare att flytta och göra karriär i städer.70  
 
Sachs och Easterly är överens om bristerna som existerar när det kommer till vem 
biståndsorganisationerna skall stå till svars inför. Sachs drar det så långt att organisationerna 
inte tar sitt uppdrag seriöst, utan de letar efter snabba lösningar. De ger mottagarländerna råd 
om hur de skall hantera sina problem utan att ha hittat den bakomliggande faktorn som 
förklarar hur problemen har uppstått.71 Man letar efter den avgörande nyckelfaktorn som 
skall lösa allt, denna finns inte enligt Sachs, utan lösningar kommer i paketform.72   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Sachs Jeffrey. The end of poverty: Economic possibilities for our time. SNS, 2005 s. 225  
63 Sachs s. 36  
64 Sachs s. 38 
65 Sachs s. 58  
66 Sachs s. 59 
67  Sachs s. 62 
68  Sachs s. 68 
69 Sachs s. 76 
70 Sachs s. 289 
71 Sachs s. 100-102  
72 Sachs s. 287  
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Sachs kritiserar även givarländerna för deras ”spel för gallerierna” de pratar mer än de agerar 
och de sätter upp storslagna mål som skall lösa alla problem. Dessa mål blir mer symboliska 
och är till för att skapa rubriker istället för faktiska mål.73 De är nämligen inte villiga att 
skjuta in de resurser som krävs för att göra det möjligt att genomföra dem.  

Ett exempel på detta är millenniemålen, där byråkraterna i IMF länge har vetat att det är 
ohållbart, men håller upp illusionen om att allt går bra.74 Det leder även till att många fattiga 
länderna låtsas att de reformerar, men egentligen sker lite i praktiken och man förväntar sig 
ännu mindre resultat.75  

Hur menar Sachs att man skall lösa problemet med bistånd och fattigdom? Han nämner fyra 
globala områden som behöver åtgärdas:76 

• Skuldkriserna 
• Den globala handelspolitiken  
• Vetenskap för utveckling  
• Miljöövervakning  

Han menar även på att finansiering för att klara millenniemålen inte borde vara något 
problem, om alla länder håller sitt löfte om att ge 0,7 % av BNI i bistånd. Ett löfte som långt 
ifrån alla länder håller idag, fastän de borde ha de ekonomiska resurserna.77 Sedan finns det 
vissa länder som själva kan uppnå millenniemålen då de internt har de resurser som krävs, 
exempel på detta är Kina och Brasilien.78  
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4. Empiri  
I empirin kommer dispositionen utgå ifrån de valda frågeställningarna, dock är ordningen 
omflyttat utifrån deras beroende gentemot varandra. Organisationernas likheter och skillnader 
kommer sedan illustreras i en tabell.                                                                                   

4.1 Organisationernas syn på sig själva och sina resultat 
Hungerprojektet profilerar sig själva i Ghana som en organisation med aktivt arbete på 
landsbygden för att ge befolkningen möjligheter att själva ta sig ur fattigdom och hunger. 
Befolkningen i Ghana lever inte i extrem fattigdom men de har små framtidsmöjligheter och 
begränsad chans till en egen inkomst eller utbildning.79 De arbetar med att hjälpa dem att 
starta egna företag genom att bland annat erbjuda dem mikrolån. 
 
Enligt Ströman kan man se effekterna av deras arbete genom att jämföra de olika epicentren 
som befinner sig i olika faser. De har dels center som är precis nystartade och de som har 
varit verksamma i flera år. Ett antal av Hungerprojektets center befinner sig i en fas där det är 
dags att gradvis arbeta sig bort dvs. att Hungerprojektet snart skall lämna över centret helt till 
befolkningen. Störst skillnad kan man se på kvinnorna; de kvinnor som tar hjälp av ett 
nyligen uppstartat epicenter har inte samma självsäkerhet som de som befinner sig i ett äldre 
epicenter. Det kan även urskiljas en större framtidstro bland dessa kvinnor i och med att de 
har fått möjlighet till en egen inkomst.    
 
 ”Länder ska inte bli biståndsberoende, vi ska skapa empowerment” – Miriam Isaksson.  
 
För ActionAid är det viktigaste att de arbetar utifrån en "human rights based approach", det 
vill säga, de mänskliga rättigheterna ligger som grund för deras arbete. De anser själva att 
deras arbete utgår från behovet hos de marginaliserade grupperna i länder. Tillsammans med 
de utsatta grupperna i landet sätter de sig ner och kommer överens om vilka problem som 
skall prioriteras och hur de skall lösas. Problem kan variera kraftigt mellan olika platser och 
därmed är det viktigt att hitta lokala lösningar. ActionAid arbetar med allt från fysiskt bistånd 
i form av skolor och toaletter etc. till normpåverkan genom att skapa olika klubbar där 
ungdomar får diskutera rättigheter och attityder. Med förhoppning att påverka deras syn på 
vikten av skolgång, förändra föräldrars attityder eller attityder mellan flickor och pojkar. I 
Ghana har man till stor del arbetat med grundläggande rättigheter och framförallt jämställdhet 
mellan män och kvinnor. Enligt Isaksson är en av ActionAids främsta bedrifter att man har 
skapat en medvetenhet kring sina rättigheter så att människor kan börja organisera sig och 
kräva sina rättigheter trots att man bor i de mer fattiga områdena. Ett exempel som hon lyfter 
är "Young Women - life choices and livelihoods in urban areas in Ghana" som finns i en 
förort till Accra.  Där kvinnor i åldern 15-25 kunde mötas och diskutera allt ifrån 
preventivmedel till hur man påverkar myndigheter.  
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4.2 Implementering på plats 
Hungerprojektet arbetar nära befolkningen men har även ett tätt samarbete med lokala 
myndigheter. I Ghana sker detta i samarbete bland annat med hälsomyndigheterna i landet, 
där myndigheterna bistår dem med resurser så som sjuksköterskor, medicinsk utrustning med 
mera till hälsokliniker i de olika epicentren. Detta skall på sikt leda till att de lokala 
myndigheterna skall kunna ta över. Hungerprojektet arbetar även med att förenkla kontakten 
mellan individerna på Ghanas landsbygd och de olika myndigheterna. Detta genom att 
upplysa befolkningen om deras rättigheter och till vem de kan vända sig. Den faktiska 
kontakten skall individerna sköta själva för Hungerprojektet bör inte vara någon mellanhand i 
den aspekten. Enligt Hungerprojektet är det viktigt att uppmana befolkningen att själva ta tag i 
sin situation och inte vänta på hjälp utifrån eller ifrån landets myndigheter. Om det behövs 
t.ex. en förskola i området uppmanar man folk att ta tag i det själva, även om man egentligen 
kan anse att det är myndigheternas ansvar. De skall gemensamt i byn sätta upp mål med vad 
de vill få ut av sin framtid. Dessa visioner skall de sedan arbeta efter och Hungerprojektet vill 
få dem att förstå att det inte händer av sig själv, utan man skall ställa sig frågan: Vad kan man 
göra idag?80   

"The Hungerproject only goes in to provoke their thinking, push their thinking and listen, 
so they can reach the consent of something and then you implement there." - Samuel 
Afrane 

Frågan om implementering ställde vi även till Samuel Afrane, Hungerprojektets landschef i 
Ghana, och han förklarade vikten av att alla organisationens projekt utgår ifrån invånarna. 
Ingenting görs åt människorna på plats utan allt görs med dem därför får alla vara med under 
en konsultationsprocess.  
 
När det kommer till den ekonomiska aspekten av deras arbete skulle Ströman hävda att deras 
program är generellt sätt kostnadseffektiva. De har inte mycket saker som skall köpas in, och 
därmed inga stora kostnader, ingen administration eller mellanhänder. Fokusen skall vara på 
människor och deras förändrade attityder och tankesätt. Människor är deras största resurs, 
vilket gör deras projekt kostnadseffektiva med många lokala volontärer. Om man jämför med 
andra biståndsorganisationer anser hon att de får stora effekter med små medel.   

 
Processen för hur ActionAid väljer var de ska verka utgår alltid från landets egna 
initiativtagare, det tas ut en styrelse som kommer fram till hur man ska arbeta utifrån den 
egna kontexten och utifrån detta väljs sedan samarbetspartners. Kontoret i Ghana är t.ex. 
uppstartat av ghananer, där de utser en egen styrelse och sen ser hur de ska arbeta utifrån sin 
egen kontext. Det finns varierad kvalité på samarbeten med myndigheter beroende på var i 
Afrika man befinner sig, men i Ghana är det förhållandevis bra. I alla ActionAids verksamma 
länder är strävan att skapa en balansgång mellan samarbete och påverkan men eftersom 
ActionAid inte ska finnas kvar för alltid är den självklara önskan att den Ghananska staten 
ska ta över. Ambitionen är därmed att försöka finna ett samarbete med myndigheterna för att 
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de så småningom, ska arbeta tillsammans med lokalbefolkningen och driva vidare 
utvecklingen.81 Kombinationen av att granska eller bilda opinion är utmanande när 
grundförutsättningen för arbetet är samarbete, det viktiga är dock att ActionAids arbete utgår 
från landets egna förutsättningar. Uttrycket att arbeta sig inifrån och ut är en bra 
sammanfattning för att förstå hur ActionAid arbetar enligt Isaksson. Grunden är alltså att det 
ska finnas ett ActionAid-kontor i landet och att de som arbetar för organisation är från samma 
land, så att organisationen arbetar sig ut mot myndigheter från lokal nivå.  Rent ekonomiskt 
anser Isaksson att organisationen får ut stora effekter av små ekonomiska medel men att det 
kan variera mellan olika platser.  
 
Frågan huruvida de får ut proportionella effekter jämfört med de ekonomiska resurser man 
investerat, är självfallet svårt för de båda organisationernas representanter att svara på. Denna 
fråga ställdes sedan till Sjö, som menar på att implementeringen varierar beroende på vad 
man arbetar med, det är oftast lättare när man arbetar med konkreta områden så som 
utbildning eller hälsovård. Om man talar om olika hälsoinsatser som sker i olika länder, kan 
man börja med att se om landet har ett fungerande hälsosystem och efter detta kan man stödja 
det och eventuellt bygga ut det. Även inom utbildning kan man göra samma sak, när det 
fungerar kan man stärka det eller hjälpa till att bygga upp det, beroende på om man är 
överens om hur man skall genomföra projektet. Det är betydligt svårare när man skall 
behandla ekonomiska frågor, dels de som skall skapa inkomst men även de där man försöker 
vinkla länders utveckling. Detta möter alltid mer motstånd då det finns mer egenintressen 
inblandade. Med hälsovård och utbildning har man även möjligheten att arbeta med 
förhållandevis små administrativa kostnader då de har möjligheten att anställa lokal personal. 
Däremot kan det vara svårt att ta små projekt och genomföra dem på en större skala och det 
är även viktigt att biståndet anpassas till landets egna utvecklingsmål och deras agenda. 
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4.3 Organisationernas problem ur teoretisk utgångspunkt 
 

De olika personerna som vi valt att basera vårt arbete på (Easterly och Sachs) ser olika 
problem med bistånd: 
Problem enligt Easterly: 

• Planerna kommer uppifrån, inte underifrån. 
• Organisationerna står inte till svars inför de fattiga. 
• Storslagna mål som inte kan nås. 
• Dålig eller ingen återkoppling mellan de som bestämmer i projekten och de som lever 

i dem. 

Problem enligt Sachs: 
• Man satsar för smalt på ”nyckelfaktorer” istället för bredare lösningar. 
• De som skall ge råd förstår ofta inte ländernas historia eller problematik. 
• Man sätter upp storslagna mål som saknar tillräcklig finansiering för att lyckas. 
• Utbildad personal flyttar dit de får bättre betalt, resursflykt.  

Vissa av dessa problem kan anses vara mer gällande för statligt bistånd eller de stora 
biståndsgivarna som IMF eller Världsbanken, men några av de faktorer som är uppräknade 
kan vi hitta hos våra valda organisationer.  

Hungerprojektets mål är:  

Vårt mål är att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa hållbara utvecklingsstrategier 
på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. För vi vill ha en värld där alla människor lever ett liv de 
själva har makt över, fria från hunger och fattigdom.82 

ActionAids mål är:  

• Att motarbeta fattigdom och orättvisa världen över.  
• Att utbilda och engagera människor om orsakerna till, konsekvenserna av och 

metoderna för att bekämpa fattigdom och orättvisa. 
• Att stärka gräsrotsrörelser för att säkerställa dess medlemmars rättigheter och 

bekämpa orsaker till och konsekvenser av fattigdom och orättvisa.83 
 
Båda organisationernas mål är snarare abstrakta visioner än konkreta mål, det går inte att se när 
de har uppnåtts eller hur de skulle genomföras. Detta är ett problem som både Easterly och Sachs 
uppmärksammar. Genom att inte ha konkreta mål blir det svårt att hålla dem ansvariga för att de 
inte heller uppnås. Sedan är visioner alltid bra att sträva efter, men man bör ha mål som man på 
en översiktlig framtid kan klara.  
De båda organisationerna har dock lokala mål för olika länder och samhällen som skall komma 
från de som är bosatta där, kritiken stämmer därmed inte helt in på dessa organisationer.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 Agenda jämlikhet, ”Hungerprojektet” gbg.agendajamlikhet.se Hämtad: 24-05-2015  Från: 
http://gbg.agendajamlikhet.se/organisationer/hungerprojektet 
83 ActionAid, ”Vision och mål” actionaid.se Hämtad: 24-05-2015 Från: http://www.actionaid.se/detta-ar-actionaid/vision-
och-mal 
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Andra problem som båda organisationerna själva upplever är svårigheter att driva frågor kring 
t.ex. yttrandefrihet för det kan mötas med motstånd ifrån de styrande i länderna. Detta kan vara 
främst ett problem för ActionAid, då de arbetar mer med denna typ av projekt. ActionAid kan 
även driva kampanjer där företag skall behöva betala skatt för de landområden de verkar i, vilket 
kan mötas med motstånd ifrån dels företagen som drabbas, men även ifrån regeringen.84  
 
Ett problem som Hungerprojektet upplever i Ghana är att utbildad personal lämnar 
organisationen för att söka andra arbeten, där de får bättre betalt. Detta har lett till att de har svårt 
att hitta kompetent personal som stannar, bland annat till deras mikrofinansstyrelse.85 Detta 
problem tar Sachs upp, men i hans exempel sker det främst inom sjukvård. Hans lösning är som 
nämnt ovan (kap. 3) att begränsa utbildningen till att bara täcka grunderna och därmed förhindra 
en eventuell flytt.86 
 

4.4 Likheter och skillnader - samma förutsättningar, olika lösningar? 
En startpunkt är att se vilka likheter och vilka skillnader som man kan urskilja mellan de två 
organisationerna. Framförallt då båda arbetar i Ghana och har liknade mål. 
 
Likheter:  

• Båda är religiöst och partipolitiskt obundna organisationer. 
• De båda anser att de utgår ifrån behoven som finns lokalt.  
• Båda organisationerna anser att de arbetar på gräsrotsnivå. Det vill säga, de har lokalt 

anställd personal, de använder sig av lokal utrustning och problembilden skapas på 
plats av befolkningen själva. 

• Båda satsar extra resurser på kvinnligt ledarskap och företagsamhet. 
• Deras utvärderingar har likheter, båda använder sig främst av interna utvärderingar, 

men tar ibland hjälp av externa. Kraven på deras utvärderingar sätts av bidragsgivarna 
och inte av de som deltar i projekten. 

Skillnader:  

• Hungerprojektet arbetar långsiktigt i form av att de inte har någon specifik tidsram om 
när man ska flytta sig från ett område. Medan ActionAid har en tidsram på 10 år som 
ambition, efter det skall man helst kunna lämna över till de lokala myndigheterna och 
befolkningen. 

• ActionAid har funnits under en längre period än Hungerprojektet.  
• Hungerprojektet har en utarbetat arbetsmetod (epicenterstrategi) till skillnad från 

ActionAid som inte har en lika tydligt arbetsstrategi.  
• ActionAid är uppbyggda som en federation, Hungerprojektet är mer som en 

paraplyorganisation där huvudkontoret har mer att säga till om. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84  Isaksson Miriam, intervju. 
85 Ströman Hoas Ellen, intervju. 
86 Sachs s. 289 
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Nedanför har vi sammanställd en tabell för att sammanfattat demonstrerar organisationernas likheter 
och olikheter:  
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5. Analys 
I analysen kommer en fördjupning av de grundläggande faktorerna som förklarar de olika 
organisationernas arbete, med stöd ifrån den valda teorin. Analysens disposition beskriver 
först vad Easterly och Sachs anser i frågan, för att följas upp med vad de båda 
organisationerna anser. Avslutningsvis beskrivs de generella uppfattningarna av 
biståndsutvärdering som Sjö erfarit. Undantaget är 5.1 "Gemensam nämnare ur fattigdom - 
kvinnor en viktig faktor för framgång" där det endast tas upp vad organisationerna anser, på 
grund av avsaknad av relevans i teorin. q 

5.1 Gemensam nämnare ur fattigdom - kvinnor en viktig faktor för 
framgång 
Båda organisationerna fokuserar mycket på kvinnor och ungdomar i sitt arbete med att 
förändra samhällen. Hungerprojektet arbetar med att öka jämställdheten, för att kvinnor skall 
kunna leda samhällen och få tillgång till utbildning. Befolkningen i Ghana lever inte i extrem 
fattigdom men de har små framtidsmöjligheter. De saknar ofta möjligheten till en egen 
inkomst då det inte finns många möjligheter att få ett arbete. Därför gör det mycket att få 
utbildning och hjälp att starta egen verksamhet genom Hungerprojektets mikrolån. Det ger 
mer framtidstro till framförallt kvinnor där utbildning och arbete ger möjligheter. Även om 
Hungerprojektet fokuserar på kvinnor så arbetar de brett, inte bara med en liten grupp eller 
enbart med kvinnor utan de försöker ändra normer i samhället och skall man lyckas med det 
måste man få med många. 
 
ActionAid arbetar också med att skapa ekonomisk försörjning för kvinnor. Det skall leda till 
att de kan leva ett mer självständigt liv och försörja sina barn som i sin tur kan utbilda sig. 
Det finns generellt små försörjningsmöjligheter för kvinnor, vilket leder till att många 
konkreta projekt utgår från getuppfödning, sy och saker som går att sälja. Det är även företag 
som man kan bygga vidare på i generationer. Anledningen till att det är viktigt att lyssna på 
just kvinnorna är att de ofta befinner sig i kulturer som förtrycker kvinnor och kvinnorna eller 
ungdomarna har inte mycket att säga till om. Frågar man kvinnorna direkt får man andra svar 
och det lyfts fram andra behov, istället för om man bara pratar med männen.   
Enligt Isaksson är en av ActionAids stora bedrifter, när de lyckas skapa en medvetenhet och 
hjälpa människor inse sina medborgerliga rättigheter. Detta leder i sin tur till att människor 
börjar organisera sig och kräva sina rättigheter trots att de bor i fattigare områden. På 
liknande sett har de till exempel arbetat med unga kvinnor utanför Accra som befinner sig i 
en period mellan skola och arbete, då hjälper ActionAid till med att skapa en självkänsla och 
medvetenhet hos flickorna. Detta för att de sedan ska fortsätta utbilda sig eller börja arbeta 
för att skapa sig en inkomst. Det skapas på så vis en kedjereaktion när de kan ta hand om sina 
framtida barn som sedan kan skickas till skola osv.  
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Ett fokus på att förstärka kvinnors livssituation är ett av de medel mot fattigdom och hunger 
som organisationerna bland annat har gemensamt.  Det är bevisat att när kvinnor arbetar för 
löner leder det till att männens legitimerande dominans i hushållen förminskas och kvinnor 
självständighet ökar naturligt.87 När kvinnor får en inkomst ökar det fattiga familjers inkomst 
signifikant, då det är mer troligt att kvinnor investerar till exempel ett mikrolån än att 
spendera pengarna på sig själv. Det är dessutom hävdat att kvinnor är mer troliga att betala 
tillbaka lån än män.88 Det är alltså ett alternativ för biståndsorganisationer att uppmuntra 
kvinnors egenmakt genom entreprenörskap och familjeplanering istället för att finansiera små 
företag eller husbyggen. 89   

 

5.2 Utvärdering - vem står organisationerna till svars inför? 
Som det har nämnts tidigare om Easterly, anser han att ett av biståndets största problem är att 
de inte står till svars inför de personerna som det skall hjälpa, eller att de i princip inte står till 
svars inför någon. Detta leder enligt honom till att biståndsorganisationerna inte är så 
motiverade att utvärdera sina projekt ordentlig. Han drar paralleller till att studenter inte 
skulle vara lika motiverade att plugga om de fick betygsätta sig själva, vilket 
biståndsorganisationer ofta får.90 Han pekar även på brister som finns inom IMF och 
Världsbanken, för när de skall granskas ”externt” sker det av personer som flyttar fram och 
tillbaka mellan de olika organisationerna, vilket gör att de själva skulle drabbas negativt om 
de skulle skriva en negativ rapport om organisationen.91  

 
Sachs delar delvis denna bild, men han visar mer brister i utredningen som sker innan man 
börjar komma med ekonomiska råd eller drar igång olika projekt. Han anser att det borde 
utredas noggrannare kring vad som är orsaken till problem, innan man försöker lösa det.92 

 
När denna fråga lyftes till de båda representanterna för organisationerna ansåg de att de 
utvärderade sina projekt på ett ”bra sätt”. Hungerprojektet medgav att det tidigare har funnits 
brister i deras utvärdering, framförallt i den interna, men att det nu på de senare åren har 
blivit betydligt bättre. Anledningen till förbättringen är de krav som nu ställs ifrån givarna. 
Deras utvärdering sker i USA, av den globala styrelsen, där bland andra den svenska 
ordföranden är en medlem. De arbetar även med de lokala programländernas chefer som 
driver projekten på plats. Alla länder har inte denna typ av lokala styrelser men det finns i 
vissa länder. I Afrika har det upprättats ett regionalt kontor som skall vara länken mellan 
Afrika och den globala organisationen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Baylis J, Smith S och Owens P. The globalization of world politics - an introduction to international relations. Upplaga 5, 
Oxford University Press, 2011  s.271	  
88 Baylis s. 272 
89 Ibid 
90 Easterly s. 169 
91 Ibid 
92 Sachs s. 102 
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På den lokala nivån samlar de in statistik och äskar efter pengar till projekten, budgeten 
avgörs sedan på global nivå. Insamling av information leder sedan till kvartalsrapporter om 
alla programländer. Både långsiktiga och kortsiktiga mål skall finnas med, tillsammans med 
resultat och en ekonomisk rapport. Detta får deras investerare sedan ta del av.93 
 
För ActionAid varierar det hur utvärderingarna genomförs, variationen beror på vilka krav 
givarna ställer. Det sker dock både intern- och externredovisningar, där alla länder ansvarar 
för sin egen revision som sedan skickas in till ett internationellt samordningssystem för att de 
andra styrelserna skall kunna följa upp länder och projekt.94 

Sjö menar på att majoriteten av det som kallas utvärdering egentligen är uppföljning av 
arbete. Att man ställer frågorna:  

• Genomfördes det som skulle göras?  
• Gjorde man det till en rimlig kostnad?  
• Gick pengarna dit de skulle? 

Det organisationerna är sämre att svara på är:  

• Blev det något resultat? Det vill säga, blev det något långsiktigt resultat?  
• Används pengarna på bästa sätt? Eller skulle de kunna ha använts bättre?  

Det han anser är viktigt att tänka på vid utvärdering är att man väver in 
utvärderingsproblematiken i projektet från början. Att man tillsammans med 
statistikavdelningen, den ekonomiska redovisningen och själva utvärderingsteamet arbetar 
ihop från början. Detta för att få fram de sifferinstrument och det material som utvärderingen 
behöver, direkt.95  

 

5.3 Normpåverkan - nödvändigt för förändring eller vår tids 
imperialism? 
Ett av de problem som Easterly ser med bistånd förutom att de sällan fungerar som man vill, 
är givarländernas behov av att bestämma vilka problem som skall prioriteras. Hans exempel 
gäller främst inom sjukvård, där det har lagts stora summor pengar på att försöka behandla 
människor som har drabbats av AIDS, utan att få några större effekter. Han ifrågasätter 
huruvida befolkningen i AIDS-drabbade länder skulle valt att placera dessa pengar på just 
AIDS. Det finns nämligen flera andra sjukdomar som enligt honom tar fler liv och där 
medicinen dessutom är betydligt billigare.96 Det är enligt honom dags att sluta ställa oss 
frågan; om människor förtjänar att dö i AIDS och istället börja ställa oss frågan; förtjänar vi 
att bestämma vilka som skall dö? Är det upp till oss att avgöra vilket sjukdom som har den 
mest dramatiska döden?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Ströman Hoas Ellen, intervju. 
94 Isaksson Miriam, intervju. 
95 Sjö Bo, intervju. 
96 Easterly s. 224 
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Barn dör varje dag av sjukdomar som är lätta och billiga att bota, men de blir bortprioriterade 
av givarländerna just på grund av att AIDS skapar större rubriker. Det är en sjukdom som får 
mycket uppmärksamhet ifrån media och kändisar och därför lägger man hellre pengar det än 
på t.ex. malaria.97 Att ifrågasätta satsningar på AIDS är politiskt självmord i väst men skall 
bistånd verkligen bestämmas av vad som är politiskt korrekt i västländerna istället för vad de 
fattiga verkligen behöver?98 Detta kan ses som en ny typ av imperialism där västländer avgör 
vilka problem som anses viktiga och vilka som skall prioriteras bort, utan att fråga de som 
påverkas av de olika programmen och projekten. En del av projekten som genomförs idag 
kan ses som ett försök att städa upp efter gamla misslyckanden i tredje världen, vilket sällan 
lyckas. Kolonialländerna lämnades med ologiska landsgränser med en liten tid att bygga upp 
stabilitet.99  Easterly radar sedan upp ett flertal likheter mellan kolonialtiden och vår tids 
bistånd, några av hans exempel är: överdrivet självsäkra byråkrater, toppstyrd planering (av 
planerare), liten kunskap om de länder man verkar i och allt för lite återkoppling från 
invånarna. Västländer tvingar fortfarande på ekonomiska system på andra länder istället för 
att respektera deras val.100  
 
Sachs visar inte upp riktigt samma problembild, han menar mer på att västvärlden (hans 
exempel gäller främst USA) har en felaktig syn på Afrika. Att allt man pratar om är en 
kontinent fylld av korruption och därmed anser man att det inte är lönt att skjuta in mer 
resurser pga. detta. Sachs menar på att det är historielöst, är det några som skall anklagas för 
vanstyre är det västvärlden. Många korruptionsproblem härstammar från kolonialtiden och de 
späddes på under kalla kriget. Då många länder användes av USA och Sovjetunionen som 
brickor i ett spel, där ländernas bästa inte togs i beaktning.101  
 
När frågan om normpåverkan togs upp till de båda organisationerna, svarade Hungerprojektet 
att de inte har detta problemet då de inte ens har volontärer från Sverige eller ifrån andra 
givarländer. De anser även att de är medvetna om denna risk och de arbetar med en typ av 
coachning, där man istället för att komma med färdiga lösningar frågar befolkningen vilka 
problem de upplever. När de själva har fått skapa en problemformulering, diskuterar man 
utefter det och kommer fram till förändringar. Dessa lösningar anpassas därmed lokalt och 
går inte att applicera på andra samhällen.102  
 
Enligt Isaksson och ActionAid måste man arbeta med att förändra kulturella normer för att 
utvecklas, och på så sätt påverkar de normer aktivt. Deras bas är de mänskliga rättigheterna, 
där inte alla normer är accepterade i alla länder de arbetar i. Hon anser dock att det beror på 
vem du frågar, frågar du kvinnor eller ungdomar får man ofta andra svar än de som är 
etablerade i samhället.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Easterly s. 228 
98  Easterly s. 221	  
99 Easterly s. 239 
100 Easterly s. 247 
101 Sachs s. 218 
102 Ströman Hoas Ellen, intervju. 
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Sedan förstår hon att det kan uppfattas som västnormer, men det är viktigt för dem att inte 
tumma på sina principer. ActionAids olika landsorganisationer har även i viss mån olika 
åsikter kring åtgärder och normer, ett exempel är ActionAid USA där de brukade ha kriterier 
för preventivmedel som inte delas av ActionAid Sverige. Det är viktigt enligt Isaksson att alla 
länder har varit med och skrivit på allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och som 
representant har man också skyldighet att uppfylla dem. Då måste man ibland gå emot 
kulturella och religiösa uppfattningar i landet om man ska uppnå dessa kriterier för alla 
människor.103  
 
Enligt Sjö är det svårt för dem att se den problematiken kring normpåverkan, för den ligger 
på ett högre plan. På samma sätt som det är svårt för lärarna på universitet att se att de ger en 
felaktig utbildning, för de utbildar det de kan. Om lärarna inte kan rätt saker får man ”dåliga” 
studenter. Det kan vara svårt för oss att se och det finns inte heller något direkt intresse att ta 
reda på dessa brister. Privat bistånd kan ibland gå tvärtemot den utvecklingsagendan som 
finns i ett land. Detta kan ses som odemokratiskt att andra än invånarna i landet ska driva på 
olika frågor genom att propagera åt en viss inriktning. Det kan leda till konflikter mellan 
organisationen, invånarna och regeringen.104  

 

5.4 Viktiga lärdomar - vilka problem har organisationerna känt av? 
Easterlys bok The white man’s burden skrevs inte med syfte att komma med lösningar på 
biståndens problem, utan för att peka ut dess brister. Han har dock några punkter som han 
anser bör åtgärdas, för att biståndet skall bli bättre. Man skall börja med att ta bort utopiska 
mål, de är otroligt ineffektiva och leder inte till förändring.105  Han illustrerar detta genom att 
påtala att om man har ramlat ner i en grop, är första tipset: sluta gräv! Det vill säga fortsätt 
inte med en metod som bevisligen inte fungerar eller som kommer börja fungera. 
Biståndsorganisationer bör sluta försöka ändra samhällsstrukturer och lägga sig i inhemska 
beslut. Det gäller att inse att bistånd aldrig kan utrota fattigdom, endast utveckling som växer 
fram i det egna landet kan det. Därmed bör man satsa på att hjälpa enskilda människor genom 
att fokusera på att få ut vaccin, mat, bättre grödor, vägar och utbildning. Organisationerna 
borde satsa på att motverka att de fattiga blir beroende av bistånd.106  Han erbjuder inga enkla 
lösningar då han menar på att lösningar aldrig är enkla.107  
 
Sachs ser avsaknaden av resurser som biståndets främsta svårighet, det behövs mer pengar för 
att lösa biståndens problem. Han pekar även ut de fem stora områdena man bör satsa på i alla 
länder och samhällen.  

Dessa är: insatsfaktorer i jordbruket, investeringar i basal hälsovård, investeringar i 
utbildning, elkraft, transporter för att öka kommunikationen, rent dricksvatten och avlopp.108 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Isaksson Miriam, intervju 
104 Sjö Bo, intervju 
105 Easterly  s. 321 
106 Easterly s. 322 
107 Easterly s. 323 
108 Sachs s. 263-264 
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Hans exempel rör Kenya där han anser att man borde satsa mer pengar och därmed kunna 
tillgodose dessa fem faktorer.109  

Organisationer borde sätta sig ner med den styrande regeringen och säga att man kan betala 
om de ser till att dessa behov täcks.110 
Hungerprojektets biståndsarbete har gett dem fyra stora lärdomar, som även har utvecklas till 
att bli deras strategier. Dessa är: satsa på kvinnor, blanda in lokala myndigheter i sitt arbete, 
arbeta med hela samhällen och att ha tålamod. Vill man ha verklig och långvarig förändring 
måste projekt få lov att ta tid.111 
 
För ActionAid har lärdomar växt fram genom en förändring i deras inriktning på bistånd, från 
att arbeta som en mer traditionell biståndsorganisation med att betala skoluniformer, bygga 
skolor osv. Till att nu kombinera det med ett rättighetsperspektiv där man arbetar med 
människorna, vilket leder till större påverkan i landet. Detta skapar en mer långsiktig struktur 
än att bara bygga en skola eller en toalett etc. ActionAid utvecklas fortfarande, Isaksson 
hänvisar till att man diskuterar en ytterligare förändring av deras fördelningssystem, vilket 
påverkar hur organisationen fördelar sina resurser. Detta är en diskussion som förs på global 
nivå.112 

Enligt Sjö har organiseringen blivit bättre med åren, förr åkte man t.ex. till länder och grävde 
brunnar utan att tänka på varför och vilka som skulle gräva dem. Nu anlitar man lokala 
företag för att gräva dem, vilket leder till sysselsättning i länderna. Man åker inte längre ner 
för att fixa saker och tar med sig utrustning, utan man köper detta lokalt. Man ser till att det 
utförs lokalt och av lokala intressen. Trots detta finns alltid en risk att man hjälper till att 
bevara gamla strukturer och bevara fattigdom pga. att man gör folk beroende av bistånd. Det 
finns mycket dold lobbyverksamhet kring bistånd, som sällan uppfattas av de som granskar 
bistånd i media.113  

         

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 Sachs s. 267 
110Sachs s. 268	  
111 Ströman Hoas Ellen, intervju.	  
112 Isaksson Miriam, intervju. 
113 Sjö Bo, intervju. 	  
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6. Slutsats  
En av de första samband vi såg mellan våra valda teorier och de valda organisationerna, var 
hur utvärdering genomförs. Easterly gav skarp kritik mot hur utvärderingar inte genomförs på 
ett korrekt sätt, på grund av att organisationerna får betygsätta sig själva. Det andra problemet 
är att de inte står till svars inför de personerna som de skall hjälpa, utan till sina 
bidragsgivare. Man kan se från båda våra valda organisationer att de har denna problematik. 
De anpassar sina utvärderingar efter krav från givarna och inte från invånarna som påverkas 
av de olika programmen. Både ActionAid och Hungerprojektet använder sig mestadels av 
interna utvärderingar men använder sig av externa redovisningar vid behov. Detta leder till att 
man betygsätter sig själv och man sätter investerarnas krav på utvärdering över åsikter från de 
faktiska invånarna.  
 
En för oss viktig fråga utifrån Easterly är att ifrågasätta huruvida de valda organisationerna 
har medvetet eller omedvetet sysslat med en ny form av imperialism. Med detta menas att 
man tvingar på länderna värderingar som passar västvärldens uppfattning om 
samhällsstrukturer. Vi känner i vårt arbete att det svar vi fick ifrån Sjö ligger nära vår egen 
uppfattning. Det vill säga att organisationerna själva inte ser sin egen påverkan, för att de inte 
har intresse av att se det. Hungerprojektet verkar passa in på denna tes, då de själva inte anser 
sig påverka normer, mer än att de är initiativtagare till diskussioner om diverse problem. De 
anser därmed att både problembild och lösningar kommer från mottagarlandet själva. Detta 
kan ses som att de inte är intresserade av att se hur de påverkar normer. ActionAid verkade 
enligt Isaksson vara till viss del medveten om att de ändrar normer i samhällena de befinner 
sig i. Trots detta verkar hon inte se det som ett problem, då de mänskliga rättigheterna är 
grunden i deras organisation och alla länder har godkänt dessa i FN. Dock ser vi det som en 
viss grad av imperialism, de mänskliga rättigheterna är utformade efter västvärldens 
värderingar och det är oftast västvärlden som sätter agendan för vad som är brott mot dessa 
rättigheter. Ska verkligen en internationell organisation ha åsikter om hur ett land sköter sina 
egna ansvarsområden; är det verkligen demokratiskt att tvinga på länder demokrati? Denna 
fråga gäller inte Ghana som sen tidigare har en stabil demokrati. 

I arbetet har det fokuserats på att lokalisera skillnader och likheter mellan de båda 
organisationerna och dessa är uppstaplade under resultatet. Främsta anledningen till detta 
fokus är att plocka fram de faktorer som vi tror ger ett framgångsrikt bistånd, utifrån våra 
valda fall. En av de viktigaste faktorerna vi upptäckt hos de båda organisationerna som även 
Easterly nämner är vikten av arbete ifrån gräsrotsnivå; med lokalt anställda vilket inte leder 
till en resursförlust när organisationerna lämnar. Resursförlust kan annars vara ett problem 
som uppstår om man importerar både kunskapskapital och maskiner. Dessa lämnar landet 
efter att projektet är genomfört och befolkningen fastnar i ett biståndsberoende. Genom att 
utgå ifrån lokala behov och använda sig utav lokala företag ger det bättre resultat för den 
enskilda människan, än att bara komma dit med färdiga problem och lösningar. En ytterligare 
faktor som påverkat organisationernas lyckade arbete är att de arbetar i ett land som är stabilt. 
Ghana är ett land som har interna problem, men det är samtidigt ett land som har en relativt 
stabil demokrati och tillväxt. Det är betydligt svårare att få en verksamhet att fungera i ett 
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land där det interna styret inte fungerar. Vi motsätter oss därmed Sachs argument att den 
interna styrningen i ett land inte påverkar i speciellt stor grad. 

Vi anser att en annan bidragande faktor till deras framgång, är deras arbete med 
marginaliserade grupper. Där båda organisationerna har lagt fokus på kvinnor som en viktig 
nyckel för att få samhällen ur fattigdom. Genom att lyfta en grupp som tidigare inte har haft 
möjlighet att skapa sig en inkomst eller få tillgång till utbildning, lyfter man inte bara dessa 
individer utan man lyfter hela samhällen.  

 

7. Avslutande diskussion 
Vårt arbete kan ses som det första steget i en jämförande fallstudie om bistånd i Ghana, en 
lämplig uppföljning hade varit att åka och iaktta deras arbete på plats. Detta är något som vi 
hade önskat att det hade funnits resurser till i vårt arbete, men det har tyvärr inte funnits dessa 
möjligheter. Arbetet kan därmed ses som grund till en fortsatt studie, där förarbetet som kan 
göras hemifrån är gjort och de första slutsatserna är dragna.  
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9. Bilagor 
 

Intervju med Ellen Hoas Ströman, Hungerprojektet Sverige 

Introduktion av intervjuobjekt 

- Hur länge har du arbetat för Hungerprojektet?  
- Hur kom det sig att du började intressera dig för hungerprojektet?   

Tema: Organisationen och dess arbete:  

- Organisationens uppbyggnad: Hur ser fördelningen/förhållandet ut mellan er och era 
systerorganisationer? Är ni en toppstyrd organisation som tar direktiv från New York 
eller har i en friare struktur?  

- Hur ser organisationerna på̊ sig själva och sin roll? Hur ser ni på er roll som 
biståndsorganisation i perspektiv mot andra biståndsorganisationer och till invånarna i 
Ghana?  

- Vem utvärderar era projekt? Sker det internt eller externt?  
- Skillnad på offentligt bistånd och er? Komplement eller konkurrent? 
- Finns det ett samarbete olika organisationer emellan?  

Ghana  

- Vad har Hungerprojektet gjort i Ghana?  
- Hur ser Hungerprojektet på situationen i Ghana och vilka lärdomar har man fått? 
- Vilka är dina observationer från din resa i Ghana? Hur ser du på situationen?  
- Hur sker implementering på plats? 
- Förlitar ni er på lokala myndigheter eller hur ser det eventuella samarbetet ut?   

Framgångsfrågor  

- Er epicenterstrategi i Ghana har fungerat väldigt bra, varför tror du att det har blivit så 
framgångsrikt? Varför valdes Ghana ut som ett land att satsa på – hur väljer man 
behövande land?  

- Har de arbete ni gjort konkret hjälpt kvinnors situation till det bättre när ni har verkat 
där? 

- Hur skulle du säga att kvinnors situation i Ghana har påverkats av ert arbete där?  
- Vad tycker ni själva att ert arbete får för effekter?  
- Hur stora blir effekterna om man jämför med resurserna man har investerat?  
- Vad är det övergripande målet med projekten i Ghana?  
- Hur mycket påverkar landet de resultat ni får?   

Tema: Teoretisk anknytning, Easterly:  

- Vilka problem upplever ni att ni har stött på i ert arbete?  
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- Easterly beskriver i sina teorier angående biståndspolitik, att biståndets stora problem 
ligger i västvärldens behov av storslagna projekt som skall lösa alla 
mottagarländernas problem. Dessa lyckas inte i stor utsträckning som man önskar, 
ofta på grund av en fixering på bidragsländerna istället för på mottagarländerna. 
arbetar ni med befolkningen i Ghana för att få reda på vilka projekt som är viktiga för 
dem? Eller hur beslutar ni vilka projektformer som skall användas i landet? 

- Han ser även riskerna med en ny typ av kolonialt styre, genom de imperialistiska 
tankegångar som enligt Easterly ibland kan synas i bistånd, genom en önskan att 
påverka hur både politiska och ekonomiska system skall formas. Ser ni några sådana 
risker/tendenser med ert arbete? Att ni genom era epicenter föröver principer från 
västvärlden med önskan att länderna skall ta efter? 

Om granskningen sker internt, följdfråga: 

- En annan viktig synpunkt från Easterly gällande utvärdering av projekt och dess 
resultat, ser ni ingen risk med att era utvärderingar detta sker internt? Med tanke på att 
ni då inte står till svars inför någon utom er själva huruvida era projekt lyckas eller ej, 
och hur man definierar lyckade projekt?   
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Intervju med Miriam Isaksson, ActionAid Sverige 

Introduktion av intervjuobjekt 

- Hur länge har du arbetat för AcitonAid?  
- Hur kom det sig att du började intressera dig för AcitonAid?   

Tema: Organisationen och dess arbete: 

- Organisationens uppbyggnad: Hur ser fördelningen/förhållandet ut mellan er och era 
systerorganisationer? Är ni en toppstyrd organisation som tar direktiv från Sydafrika 
eller har ni en friare struktur? 

- Hur ser organisationerna på̊ sig själva och sin roll? Hur ser ni på er roll som 
biståndsorganisation i perspektiv mot andra biståndsorganisationer och till invånarna i 
Ghana?  

- Vem utvärderar era projekt? Sker det internt eller externt?   

Ghana  

- Vad har AcitonAid gjort i Ghana? 
-  Hur ser AcitonAid på situationen i Ghana och vilka lärdomar har man fått?  
- Vilka är dina observationer från din resa i Ghana? Hur ser du på situationen?  
- Hur sker implementering på plats? 
- Förlitar ni er på lokala myndigheter eller hur ser det ev samarbetet ut?   

Framgångsfrågor  

- Vilken/vilka insatser tror du har varit viktigast för folket i Ghana och sett till att 
ActionAid blivit så framgångsrikt?  

- Vad tycker ni att ert arbete har fått för effekter?  
- Några specifika effekter för kvinnor?  
- Hur stora blir effekterna om man jämför med resurserna man har investerat?  
- Vad är övergripande målet med projekten i Ghana?   

Tema: Teoretisk anknytning, Easterly:  

- Easterly beskriver i sina teorier angående biståndspolitik, att biståndets stora problem 
ligger i västvärldens behov av storslagna projekt som skall lösa alla 
mottagarländernas problem. Dessa lyckas inte i stor utsträckning som man önskar, 
ofta på grund av en fixering på bidragsländerna istället för på mottagarländerna. 
Arbetar ni med befolkningen i Ghana för att få reda på vilka projekt som är viktiga för 
dem? Eller hur beslutar ni vilka projektformer som skall användas i landet?  

- Han ser även riskerna med en ny typ av kolonialt styre, genom de imperialistiska 
tankegångar som enligt Easterly ibland kan synas i bistånd, genom en önskan att 
påverka hur både politiska och ekonomiska system skall formas. Ser ni några sådana 
risker/tendenser med ert arbete? Att ni genom era demokratiprojekt för över principer 
från västvärlden med önskan att länderna skall ta efter?  

- Vilka problem upplever ni att ni har stött på i ert arbete? (Fråga internt: Stämmer 
dessa in på någon av de etablerade teorierna i området?)  

- Har ni genom ert arbete dragit några lärdomar och vad vill ni förbättra?  
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Intervju med Bo Sjö, Lektor vid Linköpings Universitet  

Inledningsfrågor: 

- Hur länge har du jobbat med att utvärdera bistånd?  
- Hur har du arbetat med bistånd?   

Allmänna frågor kring bistånd:  

- Vad är din åsikt om privata/icke-statliga organisationers biståndsarbete? Vilka är 
enligt dig deras största brister?  

- Fyller de någon funktion eller hade det funkat lika bra/bättre utan dem?  
- Vad är din erfarenhet av vad som utmärker ett bra biståndsarbete?  
- De organisationerna vi har pratat med uppger att deras verksamhet är driven och 

ibland uppstartad av lokalbefolkningen, hur ser du på detta påstående? Är det troligt 
att de visar upp en korrekt bild?   

Själva utvärderingen:  

- Vilka brister ser du i deras utvärdering, då denna ofta sker internt? (är det bra att 
komplettera med extern/intern?)  

- Vad gör ett utvärdering "lyckad", finns det några kriterier/krav?  
- Båda organisationerna vi har pratat med, har påstått att de får ut stora effekter av små 

resurser. Hur ser du på detta påstående? Brukar denna generella bild stämma överens 
med verkligheten?   

Tema teori:   

- Vi har arbetet med teorier från framförallt Easterly och Sachs som anses vara 
varandras motpoler i biståndsdebatten, vilken verklighet skulle du påstå är mest 
rättvisande? Sachs teori om att det mest är resurser som fattas eller Easterlys mer 
kritiska inställning till att bistånd i princip aldrig fungerar?   

- En av frågorna vi har ställt organisationerna har varit: Easterly ser även riskerna med 
en ny typ av kolonialt styre, genom de imperialistiska tankegångar som enligt Easterly 
ibland kan synas i bistånd, genom en önskan att påverka hur både politiska och 
ekonomiska system skall formas. Sedan frågade vi om de såg dessa tendenser i sitt 
arbete, vilket de självfallet inte gjorde. Hur ser du på detta, tror du att 
organisationerna själva inte är medvetna om hur de påverkar normer, eller tror du att 
de inte vill erkänna det?  

- Kan man inte se att båda typerna av projekt, fyller en funktion? Det vill säga att man 
inte bara skall jobba med “demokratiprojekt” etc. utan att det är ett komplement till 
“fysiskt bistånd” i form av broar etc.?   

Följdfrågor:  

- Hur skall man som utomstående kunna avgöra när detta är lämpligt? 
- Tycker du att bistånd är en arbetsform man skall fortsätta med? Eller tycker du att det 

ställer till fler problem än vad det löser? 


